
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE JARDIM DIDÁTICO E HORTA ORGÂNICA NO AMBIENTE ESCOLAR: 

FACILITANDO O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA.

 

Por Thaís da Rocha Costa – Discente da disciplina 

Natureza, Sociedade e Educação Ambiental – Curso 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPE, sob 
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A visita feita a escola Tomé Francisco da Silva 
localizada no município de Quixaba, Sertão de 
Pernambuco trouxe grandes ideias para colaborar 
com seus projetos.  

 
(Foto: Maurício Dália) 

 

A escola oferece o ensino fundamental e médio. 
Destacou-se no cenário estadual e nacional por seus 
ótimos resultados obtidos. Diante disso uma grande 
oportunidade para os educandos dessa instituição 
seria a implantação de um jardim didático assim 
como uma horta orgânica. Esses projetos seriam 
aplicados de uma forma bem simples com ajuda dos 
educandos e da própria comunidade.  
 

Jardim didático 
Seria aplicado de forma bem simples, utilizando 

plantas típicas da região da caatinga. O jardim seria 
utilizado para aulas de botânica, podendo assim se 
tornar uma área de vivência e lazer na escola.  
 
 

 
Seriam escolhidas muitas espécies de cactos 
caracterizando assim um jardim cheio de verde e os 
cactos possuem belas flores de diversas  
formas. Além disso, são plantas inovadoras e que 
atraem atenção e possibilitam diversas combinações. 
As plantas típicas da região que poderiam ser 

utilizadas são o mandacaru (Cereus jamacaru), rabo 

de raposa (Harrisia adscendens), palma (Opuntia 

Cochennillifera), xique-xique (Pilosocereus 

gounellei), entre outras.  

 

            
                       Mandacaru (Foto: Thaís Costa) 
  

São necessárias placas de identificação, nas 
plantas existentes no jardim, para assim facilitar no 
aprendizado. 

             
Xique-xique (Foto: Thaís Costa) 
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A comunidade tem seus conhecimentos sobre 
algumas dessas espécies tanto para seu uso como 
para seu cultivo. É o que torna muito interessante 
esse projeto. Podendo agregar o conhecimento 
cientifico com o saber popular. Englobando toda a 
comunidade para o convívio com a escola.  

 
Horta orgânica 

A proposta seria o cultivo de hortaliças, de forma 
orgânica sem o auxilio de agrotóxicos, usando táticas 
de agroecologia. Seriam cultivadas em pequenos 
espaços, podendo ser plantadas em forma de 
mandalas, no qual até professores de outras áreas 
poderiam participar contribuindo assim para a 
interdisciplinaridade, ou então montando hortas 
suspensas com materiais descartados que podem ser 
reciclados como garrafa pet ou até mesmo com vasos 
de barro. 

               
                              (Foto: Thaís Costa) 

 Para obter êxito no cultivo é interessante 
acompanhar o calendário de culturas para descobrir 
a cultura mais indicada nos períodos certos que 
devem ser manipuladas. As mais utilizadas são: 
Alface de todos os tipos, abobora, abobrinha, 
beterraba, cebolinha, brócolis, coentro, pimenta, 
quiabo, rabanete, vagem entre outras.  

             
                                          (Foto: Thaís Costa) 

É necessário organizar fichas técnicas sobre o 
cultivo escolhido. Em cada ficha deve haver o nome 
cientifico, tipo de pragas que podem ocorrer, tipo do 
solo, quantidade de regas etc. Essa tarefa pode ser 

realizada com os educandos. Podem ser cultivadas 
também ervas e tempero, como: Hotelã, sálvia, 
salsinha, manjericão entre outros. A partir disso são 
feitos todos os procedimentos como preparação do 
solo, medição dos canteiros para só assim a 
implantação das sementes e mudas.  

             
            Exemplo de projeto de horta (Fonte: Manual do jardim) 

  
O acompanhamento diário é primordial. Em cada 

cultivo é necessário ter uma placa de identificação. 

 
                               (Fonte: Manual do jardim) 

Um fator bem interessante e enriquecedor é 
construir uma composteira, para assim aproveitar os 
resíduos orgânicos (restos de culturas, ervas 
invasoras e restos de podas) da própria horta e 
jardim.Para a horta suspensa são necessários 
cuidados, pois a irrigação é diferente da comum.  
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ALGUMAS DICAS: 

� PARA O JARDIM DE CACTOS: 

 Garantir boa drenagem, fazer poucas regas, a 

insolação é fundamental, o substrato deve ser rico 

em nutrientes sendo adubado uma vez por mês e 

proteção do substrato deve ser feita com areia ou 

pedriscos. 

� PARA A HORTA ORGÂNICA: 

 Manutenção do solo com composto orgânico, 

rotação de culturas, controle de ervas invasoras, 

adubação orgânica. 


